
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde  
CURSO: Fisioterapia Período:  7º 
DISCIPLINA: Órteses e Próteses Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
 

EMENTA 
Princípios da ortetização e protetização. Principais órteses, recursos técnicos e próteses. 
Indicações, prescrições de próteses e órteses. Reabilitação com o uso de próteses e órteses. 
 

OBJETIVOS 
Capacitar o acadêmico de fisioterapia a utilizar as órteses adequadas no processo reabilitativo , 
atuando nas fases de prescrição , indicação e adaptação. 
Capacitar o aluno a reabilitar com eficácia pacientes amputados com protetização. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
-          Órteses 

o Conceito 
o Objetivos do uso 
o Metas na reabilitação 
o Materiais usados na confecção das órteses 
o Termomoldáveis 
o Palmilhas: 
Convencionais, de valenti e  de posturologia 
o Órteses para MMII 

� Classificação , indicação e uso 
o Órteses  para MMSS 

� Classificação , indicação e uso 
o Órteses de coluna e tronco 

�  Classificação , indicação e uso 
 
o Órteses especiais ( ARGO , Palmilhas) 

� Classificação , indicação e uso 
-          Recursos de locomoção 

o Muletas 
� Tipos, uso adequado, indicação 

o Andadores 
� Tipos, uso adequado, indicação 

o Bengalas 
� Tipos, uso adequado, indicação 

o Cadeira de rodas 
� Tipos, componentes, uso adequado, indicação 

-          Prótese 
o Tipos e componentes 
o Encaixes 

-          Reabilitação na amputação 
o Níveis de amputação 
o Prescrição da prótese adequada para cada nível 
o O amputado – aspectos psicológicos e físicos 
o Marcha no amputado com e sem o uso da prótese 
o Tratamento pré protético 



 

 

o Tratamento fisioterápico protético 
o Tratamento pós protético – avançado 
o Membro e dor fantasma 
o Aspectos sociais 
o  Atividades adaptadas para pacientes amputados 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva interativa, revistas, jornais, trabalho dirigido em grupo ou individual, leitura e 
discussão de texto, resolução de exercício, simulação, apresentação de trabalho, demonstração 
prática, vídeo 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aula expositiva interativa, revistas, jornais, trabalho dirigido em grupo ou individual, leitura e 
discussão de texto, resolução de exercício, simulação, apresentação de trabalho, demonstração 
prática, vídeo 
 
                                                       ATIVIDADES DISCENTES 
          Trabalhos, Estudo Dirigido e Provas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em seminários e provas teórico-práticas. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórica de 20 pontos, e entrega de trabalho no 
valor de 10 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts  
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